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кызмцттяи
кянтип впышкви?
учулар союзунун партиялык уюму- пери женунде Кремлден телефон
нун сектеранынын орун басары бо- чалыптыр. Раззаковдун алардын келуп иштеп, анча-мынча саясий ишке лиши женунде такыр кабары жок
аралашып калганмын, Чынын ай- экен. Мен дагы эч нерсе уккан эместыш керек, кечээ Исхак Раззакоего мин. Адатта мындай ете жооптуу,
жугунуп, сыйыныл журген айрым жа- ч о н деи<'ээлдеги к ы з м а т к е р л е р
зуучулар бул кабарды ушунчалык эмес, КПСС борбордук комитеттин
кубаныч миенен кабыл апышып. жа- инструктору келе турган болсо. алдырап-жайнап журушту,..Ошол эле дын ала кабар келип, аны тосуу
жазуучулар он сегиз жыл еткенден жана жайгаштыруу маселеси чечикийин, ал кез жумганда; «Кайран лет. КПССтын ете чон жооптуу кызкиши кор болуп етту» деп «боорло- маткерлеринин келе жатканын биру» ачып журушту. Адамдын жузу ка- ринчи секретарга кабар бербегендиралыгына чек болбойт экен! Жазуу- ги ете опурталдуу иш. Менин баачулар союзунун борбордук комитет- мымда Раззаков Титов ете олуттуу
тин пленумуна арналган чогулушун- миссия менен учуп келе жатканын
да айрым жазуучулар Раззаковду ошол замат тушунду, бирок бизге
улутчул деп саясий айыл койгонго сыр алдырган жок. Чогулушту уланта бериниз деп мага тапшырды да,
чейин барышты.
езу. Кулатов, Степкин ж.б. болушуп
Исхак Раззаковду кызматынан аэропортко женеп кетишти
алууга Москвадан КПСС БКнын ресЧогулушту шашылышы бутуруп.
п у б л и к а л а р боюнча партиялык
органдар белумунун башчысы Титов борбордук комитетке барсам, ТитовВ.Н. баш болгон партиялык группа дор келип, бюро еткерууге камынып
келген. Исхак Раззаковдун тагдыры жатышыптыр. Келгендердин, еэгече
алдын ала Кремлде чечилип калган Титовдун туру жаман Ал сурданып,
колунун учун гана берет. Исхак Раз1965-жылы Исхак Раззаков кыззакович каш кабагын езгертпей,
матынан тушкенде ошол кезде борбугун эртен аны чо^ сыноо кутуп
бордук комитеттин идеология боюнтурганын билдирбей. сыралдырбай,
ча катчысы болуп иштеген кыргыз
езунун таамай, курч сездерун айтып,
элинин белгилуу уулу Абдыкайыр
бизге кайрат бергендей кебетеси
Казакбаев Титов Раззаковду кантип
бар. Мен ошондо биздин башыбызкызматынан бошоткону женунде
да кандай эр журек, акылман жетекмага теменкуче ангеме куруп берди.
чи болгонун керуп, ага ыраазы болИсхак Раззакоеду Кыргызстан Мен ал кезде «Правда» газетасы- дум.
нын
Кыргызстандагы
кабарчысы
компартиясынын борбордук комитеОшол туну жер-жерлерге эртец
тинин биринчи катчылыгынан 1961- элем.
жылдын май айынын сегизинде,
- Бешинчи май куну эле. Туштен пленум болот, тез жетип келгиле дебашка кызматка еткенуне байла- кийин опера жана балет театрында ген кабар телефон аркылуу берилныияуу деген формулировка менен «Правда» газетасынын кунуне ар- ди. Эртеси бюро болуп, Титов Разпленумда бошотушкан. Бул кабар налган чогулушту журналисттер ме- заковду бошотуу женундегу маселе11-майда «Правда» газетасынын нен еткеруп жатканбыз Президиум- ни азыр чечебиз, ар бирин^ер ез пиэкинчи бетинде жарык керген. Мен да Раззаков, Кулатов, менж.б. отур- кирлериь^ирди айткыла деп баарыал кезде атым чыгып. Кыргызстан ганбыз. Титов баш болгон КПСС бызга кайрылды. Ырасын айтыш кежазуучулар союзунун «Ала-Тоо» БКнын жооптуу кызматкерлери Кыр- рек, бир дагы бюро мучесу, ал туржурналынын белум башчысы, жазу-. гызстанга бир сааттан кийин учуп ке- мак езу биринчи секретарь болорун
езгил еткен сайын жары
гы Чолпон жылдыздай
жанып, кеэу втсе да. вэу
эли учун жасаган орошон эмгектери, акылман сеэдвру; тан каларлык
эрдиктери жана жоруктары элдин
ооэунан тушпей, тируу кезинде легендага айланган тарыхый инсандар
болот. Кыргыэ элинин сыймыгы болгон. еткен жыпы буткул журтчулугубуэ улуу-урмат сый менен туулган
кунунун сексен беш )1а>1лдыгын белгиленген Искак Раззаков дал ошондой жаркын жуздуу. айкел салаты
бар. досу эмес касын да жамандыкка кыйбаган, табийгаттан даанышман жаралган. татаал доордо иштеп.
езунун эли учун жанын аябай ак
дили менен кызмат кылган, республикада жашаган элдердин достугун
бекем чындаган атактуу мамлекеттик жана партиялык ишмер болгон.
Исхак Раэзакоа еэ мезгилинде республиханын биринчи жетекчиси болуп, эл б а ш к а р ы п , а т а к - д а к к ы
дунгуреп турганда, мен аны менен
тааныша да. с у й л е ш е да албадым . Экунучтуу нерсе, мен аны менен ал ак боз атынын адилетсиздик
менен кулап. бийликтен ажырап, тагдырынын эи кейиштуу мезгилинде,
май айынын орто ченинде Союздук
борборубуздун «Москва» мейманканасында жолукканмын...
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билген Усубалиев да Титовду тике
колдогон жок.
Пленум сегизинчи майда башталып. эмне учундур борборд/к комитеттин катчыларынын бири эмес.
Фрунзе шаардык партиялык комитеттинин биринчи секретары Т.Усубалиев доклад жасап, Исхак Раззаковду катуу сынга алды. Залда отургандар докладды колдобой жатканы
ачык байкалып турду. Жарыш сез
башталып, сезге биринчи болуп
партиянын Нарын областтык комитетинин экинчи секретары Александр Федерович Усянов, андан кийин Кемин райкомунун биринчи секретары Усенкул Жумабаев трибунага чыгышып, Раззаковдун республиканын жетекчиси катары ишмерлигин макташып, Титовдун каарына
калышты. Ал партиялык этиканы
бузуп, отурган комунисттерди сыйлабай, биз Раззаковду кызматтан
алган отурсак. силер эмне учун аны
колдойсунар деп коркутуп-уркутуп
кирди. Керсе, эки-уч кундун ичинде
Зайчиков менен Барпы Рыспаев
пленумда суйлей турган ораторлордун кепчулугуие Титовдун буйругу
боюнча шпаргалка даярдап коюптур,
сценарий тузулуптур, Угушума караганда. Усянов. Жумабаев алардын
даярдаган текстерин албай коюшуптур. Титов ачууланып, чыр-чатакты
салганда, Исхак Раззакович туруп.
пленумга катышып отурган коммунисттерди оор абалга калтыргысы келбей, мен бул кызматтан ез ыктыярым менен кетем деп арыз жазып
берейин деп сунуш киргизсе, Титов
андан бетер жинденип: - Сени биз
ез ыктыйрын менен кетирбейбиз,

сага пленумда саясий баа берип кетиребиз, жасаган иштери^ учунб
жооп бересиц, - деп чамынды.
Г
Мурдатан даярдалган ораторлор
биринин артынан бири чыгышып,
Раззаковду катуу сындаша башташты. Адамдардын шартка кункарамадай езгеруп кетерин пленумда байкадым. Мурда Раззаковко ушунчалык жагынып журген адамдар ага эпсиз дооматтарды коюшту.
Пленумдун аягында Раззаков
кыска сез суйлеп, Кыргызстанда
беш жыл вкмет башчысы, он бир
жыл партиянын биринчи жетекчиси
болгондугун, айрым кемчиликтер кетиргендигин айтып, буткул акылэсин, куч-кубатын республиканын
кызыкчылыгынаарнагандыгын, кыр
гыз элине. эмгекчилерине езунун
ыраазычылыгын билдиргенде. залда дуркуреген, кепке созулган кол
чабуулар уланганда. каны качып
сурданып отурган Титов ордунан
тура калып дагы кыйкырды: - КПСС
БК Раззаковду кызматынан бошотуп
жатса. силер дуркуретуп, тартип бузуп кол чабасынар, - деп ачууланды. Раззаков чычалабай, отурган
коммунисттердин анын эмгегин жогору баалап, чын журектен кол чаап
жатканына езунче сыймыктанып,
Президиумга отурбай, башын бийик кетеруп. кайкалал басып, биринчи катарга барып отурду. Бул жорук
Исхак Раззаковичтин ар-намыстуулугу жана эрдиги. - деп Абдыкайыр
Казакбаев сезун бутурду.
Камбаралы
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